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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1 Kesimpulan 

Penelitian yang dilakukan pada 11 perusahaan dalam indeks LQ45 

selama periode 2012-2016 membahas tentang pengaruh arus kas operasi, arus 

kas investasi, arus kas pendanaan, laba bersih, corporate social responsibility 

dan dividend payout ratio terhadap volume perdagangan saham. Berdasarkan 

hasil pembahasan pada bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa 

kesimpulan. 

1. Arus kas operasi berpengaruh terhadap terhadap volume perdagangan 

saham perusahaan dalam indeks LQ45 tahun 2012-2016.  

2. Arus kas investasi berpengaruh terhadap terhadap volume perdagangan 

saham perusahaan dalam indeks LQ45 tahun 2012-2016.  

3. Arus kas pendanaan tidak berpengaruh terhadap terhadap volume 

perdagangan saham perusahaan dalam indeks LQ45 tahun 2012-2016.  

4. Laba bersih berpengaruh terhadap terhadap volume perdagangan 

saham perusahaan dalam indeks LQ45 tahun 2012-2016.  

5. Corporate social responsibility tidak berpengaruh terhadap terhadap 

volume perdagangan saham perusahaan dalam indeks LQ45 tahun 

2012-2016.  

6. Dividend payout ratio berpengaruh terhadap terhadap volume 

perdagangan saham perusahaan dalam indeks LQ45 tahun 2012-2016. 
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7. Secara simultan (Uji F) variabel arus kas operasi, arus kas investasi, 

arus kas pendanaan, laba bersih, corporate social responsibility dan 

dividend payout ratio berpengaruh signifikan terhadap volume 

perdagangan saham dalam indeks LQ45 tahun 2012-2016.  

5.2 Keterbatasan Penelitian 

Penelitian ini tentunya masih memiliki keterbatasan mengingat adanya 

keterbatasan sumber daya yang dimiliki peneliti. Keterbatasan ini dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya agar mendapatkan 

hasil yang lebih baik. Keterbatasan tersebut diantaranya: 

1. Penelitian dilakukan hanya terbatas pada perusahaan dalam indeks 

LQ45 sehingga kurang mewakili semua emiten yang terdaftar di BEI. 

Selain itu belum semua perusahaan yang menjadi sampel memiliki 

kelengkapan data penelitian. 

2. Periode penelitian yang digunakan masih pendek yaitu 5 tahun 

sehingga hasil penelitian yang kurang representatif. 

5.3 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelititan diatas, saran yang 

dapat diberikan untuk perusahaan dan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Untuk meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan, 

maka perusahaan harus mampu menunjukkan kinerja perusahaan yang 

baik dan menyampaikan informasi yang cukup kepada investor 

mengenai perkembangan perusahaan. Pengumuman mengenai laporan 
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tahunan yang harus dipublikasikan oleh perusahaan karena investor 

telah memanfaatkan laporan tahuanan untuk kepentingan pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan investasi yang dimilikinya. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menggunakan variabel 

independen seperti Size, Growth dan variabel lain yang mempengaruhi 

volume perdagangan saham. Peneliti selanjutnya juga diharapkan 

untuk menambah tahun pengamatan sehingga hasil yang diperoleh 

lebih dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi investor 

ketika akan mengambil keputusan yang berkaitan dengan investasinya 

misalnya untuk membeli dan menjual saham. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


